
RECOMENDACIÓNS PÁXINAS WEBS E APPS EDUCATIVAS  

As mestras de 4º de Primaria recomendámosvos estas apps e páxinas webs 

educativas as cales cremos que poden ser de utilidade para repasar os contidos 

traballados de una forma máis lúdica e entretida para os nosos alumnos. 

 APPS EDUCATIVAS: 

 M.A.R.S.: unha app da editorial SM na que se pode acceder os 

contidos de 3º a 6º de Primaria. 

 Academons Primaria: xogos de matemáticas, lingua, inglés, 

ciencias e science. 

 Ta-tum: do grupo editorial Edelvives, de fomento da lectura. 

 Smartick: repaso de matemáticas. 

 AMCO: xogos de mate e lingua. 

 Cerebriti Edu: xogos educativos para primaria. 

 Smile and Learn: xogos interactivos. 

 Genially: plataforma para facer presentacións interactivas. 

 WEBS EDUCATIVAS: 

Lingua castelá e lingua galega: 

 Baúl de Lengua: ofrece recursos para traballar as tildes, o guión, os 

campos semánticos ou os adxectivos. Cada un está clasificado en 

categorías relacionadas coa ortografía, gramática, vocabulario ou 

literatura, entre outras. Nelas é posible encontrar fichas, recortables 

ou xogos para que os nenos melloren as súas capacidades 

creativas e o seu uso das TIC mentres aprenden. Ademais, 

proporciona acceso a outras páxinas webs de reforzo para outras 

materias como Matemáticas ou Ciencias da natureza. 

 Elemental querido Watson: reúne unha completa colección 

de xogos de ortografía. Neste caso, os nenos convértense en 

axudante do coñecido detective Sherlock Holmes e debe 

axudarlle a resolver con éxito unha serie de misterios a partir das 

probas ortográficas que ten que superar: exercicios de puntuación, 

ditongos, palabras agudas, graves e esdrúxulas… Tamén se inclúe 

http://refuerzoprimarialenguaje.blogspot.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html


un apartado de frases que hai que completar coa palabra 

correcta como, por exemplo, a ver / haber, o porqué / por que / 

porque / por que. 

 Pasapalabra: Conceptos de lengua: é unha versión especial do 

coñecido programa de televisión adaptado ao ámbito de Lengua 

e dirixido a 4º de Primaria. Permite o control de erros, intentos e 

tempo empregado, pódese xogar de forma individual ou en 

grupo. 

 Testeando: caracterízase por incorporar unha amplia batería de 

preguntas enfocadas a todo a Primaria. Ten unha versión gratuíta 

(Lite) y outra de pago (Pro), e incorpora diferentes tipos de 

actividades para repasar os substantivos, os adxectivos, os prefixos, 

os diminutivos, os sons das letras, os elementos dunha oración ou os 

lexemas e morfemas, entre outros conceptos. 

 Lengua española para Primaria: Encóntrase dispoñible na páxina 

da Xunta de Castela e León, e combina unha parte teórica con 

outra práctica. Entre os seus contidos, encontramos un apartado 

dedicado ás regras ortográficas (B e V, G e J, LL e Y, R e RR, X e S, e 

C, K y R), outra con xentilicios, palabras homófonas, as diferencias 

entre os prefixos e os sufixos, ou como recoñecer un ditongo, un 

tritongo y un hiato. 

 La llamada de la Selva: a través do mundo dos animais é posible 

estudar diferentes aspectos relacionados con este materia como 

as onomatopeas a través dos sons que emiten o mono, o can ou o 

elefante ou as diferencias entre xénero, nomes propios e 

colectivos. Diríxese ao alumnado de 3ª a 6ª de Primaria, e tamén se 

inclúe unha biblioteca e un taller de literatura. 

 Mundo Primaria:  neste portal de xogos educativos e didácticos 

para alumnos deste nivel propón un gran número de xogos que 

están organizados por contido (gramática, vocabulario, ortografía, 

comunicación e comprensión lectora) que a súa vez está dividido 

por curso (de 1º a 6º de Primaria). Desta forma, os alumnos poden 

http://www.testeando.es/
http://www.testeando.es/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/popup_fullscreen.htm
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aprender e repasar de forma lúdica aspectos fundamentais da 

lingua castelá. 

 Popi: parchís ortográfico: consellos e prácticos trucos para escribir 

correctamente as palabras que teñen B-V, G-J ou S-X, ata 

exercicios de verdadeiro e falso, completar palabras coas letras 

correctas, as tildes ou a utilización correcta das maiúsculas. 

 La lengua en juego: Dirixido aos alumnos de entre 3º y 6 º de 

Primaria, para empezar a xogar (e poñer a proba os seus 

coñecementos) deben elixir uno de los catro personaxes da páxina 

e darlle un nome. A continuación, teñen que seleccionar a meta a 

alcanzar (10, 20 o 50 puntos) e pulsar o botón verde que aparece 

na pantalla principal. Propón diversas preguntas de forma aleatoria 

relacionadas coa semántica, a lingüística, a ortografía ou a 

literatura.  

 Rincón del maestro: palabras homófonas, a acentuación das 

palabras agudas e graves, a til no ditongo, a diferenciación entre 

as sílabas tónicas e átonas… son algúns dos temas dos exercicios 

que ofrece esta web sobre diferentes materias de Primaria. Tamén 

pon a disposición dos alumnos adiviñanzas, poesía, contos, sopa 

de letras... 

 Pingas de lingua: é una páxina web en galego e contén 50 

actividades LIM e outros xogos para traballar contidos gramaticais 

básicos e ven acompañada de manual de uso, guía didáctica... 

 O portal das palabras: outra páxina web en galego con xogos 

para repasar os contidos e o léxico en galego. 

 Xogos en rede: en galego, trátase dunha páxina onde o xogo é 

aprendizaxe, con moitos recursos, vocabulario, refráns, gramática... 

 Aulas galegas: é un portal creado nestes días onde atoparedes 

recursos e materiais educativos en galego. 

 

http://www.conevyt.org.mx/
http://www.conevyt.org.mx/
http://www.rinconmaestro.es/lengua/lengua.html


Matemáticas: 

 Cokitos: ofrece unha serie de xogos online  para iniciarse ou 

perfeccionar os coñecementos sobre sumas, restas, divisións, 

xeometría… Entre eles encóntranse sopas de letras, xogos de 

cartas ou sudokus.  

 La escuela en casa: os seus vídeos explican conceptos 

matemáticos e proporcionan exercicios en formato PDF tanto 

resoltos como sen resolver. Están organizados por temas e leccións: 

números enteiros, fraccións,… e para poñer en práctica a teoría, é 

posible descargar problemas e actividades complementarios. 

 Khan Academy: pon a vosa disposición centos de exercicios e 

recursos de todas as materias, incluída as matemáticas. Son 

totalmente gratuitos e propoñen retos. Para acceder a eles é 

necesario rexistrarse na páxina web. 

 Mundo Primaria: xogos, cuestionarios e outras tarefas enfocadas 

divididos en seis niveles educativos. Con personaxes animados que 

dinamizan a aprendizaxe, conta con categorías como xeometría, 

magnitudes y problemas matemáticos. 

 Vedoque: encontraredes multitude de xogos educativos para 

Infantil e Primaria. En concreto ofrece gran variedade de xogos 

matemáticos moi dinámicos para os niños. Por exemplo, ‘El 

escondite matemático’ onde varios personaxes se esconden en 

distintos escenarios e para descubrir onde están os alumnos 

deberán resolver problemas matemáticos. 

 SuperSaber.com: encontrarán aquí varios xogos deseñados para 

que os nenos aprendan mentres xogan. Un dos máis destacados 

para a materia de Matemáticas é a ‘Carreira de sumas e restas’, 

na que deberán competir cun súper heroe nunha carreira na que 

solo poderán avanzar se acertan os exercicios. 

 GenMagic.org: hai varias actividades moi útiles para mellorar 

exercicios como a suma e a resta ou as multiplicacións. Por 

https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/
http://www.vedoque.com/?l=es


exemplo, destaca ‘Animales Matemáticos’, un conxunto de 

actividades interactivas para traballar as divisións. 

 Aplicaciones.info: ademais de xogos de lingua, xeografía e 

ortografía, conta con varios recursos para Cálculo e Matemáticas. 

Nesta última sección conta con prácticas interactivas de decimais, 

fraccións, sistema métrico, potencias ou xeometría. 

 Usa el coco: aquí hai unha gran variedade de exercicios 

matemáticos para Educación Primaria: resolución de problemas, 

actividades de razoamento, criptogramas, práctica do cálculo 

mental, cadrados máxicos, series matemáticas, problemas de 

numeración, adiviñanzas ou tests. 

 Interpeques: é unha web con recursos para Educación Primaria, 

propón actividades de: matemáticas, lingua, ciencias da natureza, 

xeografía ou historia. En matemáticas destacan os seus 

problemas para Primaria. 

 El Reloj: para aprender as horas do día ou realizar actividades de 

numeración. Ensina o funcionamento dun reloxo e como funciona 

o cambio de horas.  

 Sector Matemática: inclúe gran variedade de exercicios para 

todos os niveles educativos. Destaca o xogo ‘Reunión urxente’ 

onde os alumnos deben reunir a un rato e un león calculando as 

operacións que parecen polo camiño. 

 Juegos matemáticos de juegos.com: inclúe unha sección de xogos 

educativos con diversas actividades para practicar as 

matemáticas.  

 Childtopia: agrupa os xogos en 7 categorías: música, memoria, 

linguaxe, matemáticas, habilidade, creatividade e observación.  

 

CIENCIAS NATURAIS E SOCIAIS: os recursos web que vos proporcionamos o 

luns pola Tokapp. 

 

http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat4c.html
http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm
http://www.usaelcoco.com/
http://www.interpeques2.com/principal.html
http://www.interpeques2.com/peques5/problemas2/principal.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/index.html
https://www.sectormatematica.cl/educbasica.htm
http://www.juegos.com/juegos/educativos


Unha páxina moi interesante e recomendable é ceiploreto.es: aparecen 

todos os niveis de primaria coas súas materias. Cada materia conta coas 

distintas editoriais que temos no mercado, entre elas está SM, coa que nós 

traballamos. Aparecen todas as unidades didácticas e os contidos que 

estamos a traballar con recursos webs e actividades Jcli para cada un 

deles. 

Tamén teñen os seus recursos en aberto as seguintes editoriais: Anaya, 

Edelvives, Bruño, Vicens Vivens.... 

 

Moito ánimo e un biquiño moi forte para todos os alumnos de 4º de Primaria. 

As titoras de 4º, Mónica, Carmen Mejuto, Carmen Camino e Rocío. 

 

 


